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Parlarnentul

Republicii Moldova

din 4.09. 2018

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Perinanent al
Parlamentului Republicii Moldova

n conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.
47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă
proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la
constituirea Comisiei
de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept altimixtiunii ilegale
a Fundaţiei „Otwarty Dialog" (Dialog Deschis) şi fondatoarei acesteia Ludmila
Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova şi finanţării ilegale a unor
partide politice din Repuplica Moldova.
Anexă:
-

-

Proiectul Hotărîrii
Nota informativă
Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău
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Proiect
HOTĂRÎRE
cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucżdarea
circumstanţelor defapt ‘i de drept ale imżxtiunii ilegale a Fundaţiei Otwart
y
Dialog" (Dialog Deschis) şifondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în
treburile
interne ale Republicii Moldova şijinanţării ilegale a unor partide politice
din
Republica Moldova
„

***

În temeiul art.34 din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor
de
fapt i de drept al imixtiunii ilegale a Fundaţiei „Otwarty Dialog" (Dialog
Deschis)
şi fondatoarei acestęia Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale
Republicii
Moldova şi finanţării ilegale a unor partide politice din Republica Moldo
va, acţiuni
care atentează la suveranitatea i securitatea naţională a ţării în
următoarea
componenţă:
—

Preşedintc
Vicepreşedinte
Secretar

Membri

Art.2.

Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autorităţile
statului responsabile, va audia părţile şi persoanele implicate şi va prezenta
Parlamentului, în termen de 30 de zile, raportul pentru elucidarea circunstanţe1or
de fapt şi de drept a1imixtiunii ilegale a Fundaţiei „Otwarty Dialog" (Dialog
Deschis) şi fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale
Republicii Moldova şi fnanţării ilegale a unor partide politice din Reduplica
Moldova, acţiuni care atentează la suveranitatea şi securitatea naţională a ţării.
Art.3.

—

—

Prezenta hotărîi•e intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
asupra proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei
de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor cle fapt i de drept ale imixtiunii
ilegale a Fundaţiei „Otwarty Dialog" (Dialog Deschis) i fonclatoarei acestei
a
Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova i fînanţării
ilegale a unor partide politice din Republica Moldova

Urmărim cu atenţie şi îngrijorare informaţiile apărute în spaţiul public
intemaţional la subiectul activităţii cu caracter de diversiune politică a
cetăţenei
Ucrainei (si a Federaţiei Ruse) Ludmila Kozlowska şi a Fundaţiei acesteia
„Otwarty
Dialog" („Open Dialog", „Dialog Deschis"), care a devenit o voce import
antă i
sonoră., cu implicaţii i infîuentă în activităţile politice din Republica
Moldova,
Uniunea Europeană dar i Polonia, Iikraina, etc.
Conform unor recente publicaţii1 europene, Ludmila Kozlowska a fost
expulzată din Polonia şi Uniunea Europeană, de către autorităţile de asigura
re a
odinii publice a Poloniei, la data de 14 august 2018, orele 13:55,
pe motiv de
săvârire a acţiunilor care dăunează grav intereselor i securităţii naţionale
a Poloniei
i a legăturilor strânse cu serviciile secrete a Federaţiei Ruse, acţionâ
nd i
promovând interesele Federaţiei Ruse. Suplimentar, potrivit ace1or
ai surse,
persoanei Ludmila Kozlowska i-a fost interzis accesul pe teritoriul statelo
r UE.
Conform informaţiilor din presa intemaţională2, investigaţiilor jumali
stice,
inclusiv naţionale3 dar i a informaţiilor audiate în Parlamentul
European în
decembrie 20 1 ‘7, Ludmila Kozlowska şi-a creat ONG-ul Fundaţia „Otwa
rty Dialog"
în 2009 în parteneriat cu oligarhul din Kazahstan Mukhtar Ablyazov,
condamnat de
justiţia din Marea Britanie pentru devalizarea „BTA Bank" din Kazah
stan şi furtul a
peste 6 miliarde de dolari din sistemul bancar kazah şi ucrainean, anunţa
t în căutare
intemaţională de Ucraina şi Kazahstan.
Ulterior, ONG-ul a benefîciat de o fînanţare dubioasă din Federaţia Rusă,
fapt
care a îndreptăţit autorităţile poloneze să formalizeze acuzaţii ofîcial
e ONG-ului, de
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complicitate cu serviciile speciale ruseşti şi să ceară radierea aces
tuia din registrul
organizaţiilor necomerciale. Potrivit presei internaţionale,
fratele Ludmilei
Kozlowska, Piotr Kozlovsky, unul din finanţatorii ONG-ului, este
proprietar al unei
firme din Crimeea, anexată ilegal de Federaţia Rusă, care furni
zează utilaje pentru
submarine nucleare ruseşti,
zss Mayak", care este sub controlul FSB de la
Moscova. Fundaţia Ludmilei Kozlowska a mai primit dona
ţii i de la cetăţenii
Federaţiei Ruse Andrei Brovcenko i Arkadi Agarkov, care
conduc companii
subsidiare ale „ZSS Mayak" de pe teritoriul Rusiei.
În continuare, ONG-ul a devenit cunoscut printr-un lobby agresiv
făcut în
instituţiile europene în favoarea lui Ablyazov i respectiv împo
triva dumani1or
geopolitici principali ai Rusiei în Europa de Est, Polonia i Ucra
ina.
Ulterior, Ludmila Kozlowskä i Fundaţia „Otwarty Dialog" au
devenit un
apărător înverşunat al cetăţeanului Republicii Moldova i
a Federaţiei Ruse
Veaceslav Platon i a apropiaţilor acestuia, care la 25 iulie 20
1 6, a fost reţinut de
către Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) la Kiev şi apoi extră
dat autorităţilor
de la Chişinău, condamnat ulterior definitiv şi irevocabil de insta
nţele de judecată
naţionale pentru de spălare de bani, escrocherii financiare în prop
orţii deosebit de
mari şi delapidarea fondurilor din sistemul bancar naţional.
Acţiunile acestora au avut un pronunţat caracter de slăbire a stabi
lităţii politice
din Republica Moĺclova, deteriorare a relaţiilor dintre Repu
blica Moldova i
Uniunea Europeană (precum şi state separate a acesteia) atacâ
,
nd în mod constant
iinaginea statului nostru, clasa politică de la Chiinău, în
faţa partenerilor de
dezvoltare, exercitând şi imixtiune ilegală în activitatea polit
ică moldovenească.
Din mijloacele naţionale de informare în masă, se observă o legăt
ură bună de
cooperare între Fundaţia „Otwarty Dialog" i mai mult
e formaţiuni politice din
Republica Moldova (Partidul Popular Liberal din Moldova,
Partidul Platforma
Demnitate i Adevăr din Moldova, Partidul Acţiune i Solid
aritate) dar i un ir de
politicieni
persoane vizate în mai multe dosare penale. Informaţiile apăr
ute în
spaţiul public indică că parteneriatul menţionat ar implic
i relaţii fnanciare, care
sunt interzise de legislaţia Republicii Moldova. Relaţia dintr
e unii lideri politici cu
Ludmila Kozlowska este de notorietate, în spaţiul public naţio
nal find publicate mai
multe fotografii cu Maia Sandu, Andrei Năstase i alţii, la even
imentele organizate
de aceasta, în special la Bruxelles.
Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public, prin inter
mediul Fundaţiei
„Ütwarty Dialog" au fost fnanţate deplasări în străinătat
e ale mai multor persoane
publice de la Chişinău, inclusiv lideri politici şi susţi
nători ai unor persoane
cotidamnate penal, au fost desfăşurate activităţi de lobb
y extern cu antrenarea
“

acestora, în care au fost atacate instituţiile publice i ordinea constituţională a
Republicii Moldova, au fost făcute îndemnuri publice, inclusiv prin intermediul
mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau
dezbinării naţionale, spre înjosirea onoarei şi den'nităţii naţionale, etc.
În contextu 1 celor expuse, în conformitate cu prevederile Regulamentului
Parlamentului se propune constituirea unei Comisii de anchetă pentru elucidarea
circumstanţelor de fapt şi de drept a1imp1icării Fundaţiei „Otwarty Dialog" (Dialog
deschis), fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, fnanţatoru1ui acesteia Mukhtar
Ablyazov în activităţile de imixtiune inadmisibilă în treburile interne ale Republicii
Moldova şi fnanţare ilegală a unor partide politice din Rejup1ica Moldova, acţiuni
care atentează la suveranitatea i securitatea naţională a ţării din reprezentanţi ai
grupurilor parlamentare, proporţional mandatelor deţinute.
Comisia va antrena în activitatea sa autorităţile statului responsabile, va audia
părţile implicate i va prezenta, în termen de 30 de zile, un raport cu constatările,
concluziile şi propunerile referitor la acest subiect.

